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Gödsling

Allmän kontroll

Kan utföras mellan tidig vår och sensommar. Ytan gödslas
vid behov men max. 1 gång/år med Veg Techs takgödsel.
Lämplig gödselgiva är 30 g/m².
Genom att tillföra näring håller sig växtligheten frodigare
och tätare samt ger vegetationen en rikare blomning på
sommaren.

•

Sedumvegetation skadas av gångtrafik särskilt då
den är frusen. Där sedum anläggs ska inte frekvent
gångtrafik förekomma.

•

Med rätt uppbyggnad torkar oönskad vegetation
bort på sedumtaket. Har ändå skott av plantor från
björk, sälg, maskros och dylikt ändå klarat sig skall
dessa plockas bort.

•

Kontrollera helskuggiga hörn mot oönskad vegetation samt platser där vatten från högre liggande
tak mynnar på vegetationen.

•

Ta bort ansamlingar av löv och barr. Träd som skuggar kan med fördel glesas ur.

•

Vid skador på sedumen kan man riva av växtdelar
(sedumblad) från partier med mycket tillväxt och
sprida över tomma partier. Bästa tid för detta är
före och efter blommning. Om möjligt strör man
över lite takjord eller sand/grus. Försök hålla fuktigt
i 1-2 veckor tills sedumen rotat sig.

Vattning
Sedumvegetationen består av härdiga sedumarter. Vid
torkperioder särskilt under mars-maj rekommenderas bevattning av sedumtaket för att gynna växligheten. Branta
tak som är sol- och vindexponerade och mer utsatta för
torka kan gynnas av droppbevattning för en frodigare tillväxt och blomning. Veg Tech erbjuder säkra system för att
bevattna taken på ett enkelt sätt.

Snöskottning
Snö skyddar vegetationen mot frystorkning. Om snöbelastning blir för hög på taket och skottning behöver utföras bör ca 5 cm snö lämnas kvar för att inte skada takvegetationen.

Ingen klippning
Sedumvegetationen är lågväxande och behöver inte klippas. Blomställningar står kvar på hösten och vintern som
torra små silvergrå kvistar. Om de gamla blomställningarna uppfattas som störande kan de rensas bort. Vänta tills
de släppt fröna, dessa hjälper till att föryngra taket.

Takbrunnar, hängrännor och andra takdetaljer
Avrinningen kontrolleras med samma intervall som på ett
vanligt tak, minst en gång/år eller enligt takkonstruktionens anvisningar.

Om tveksamheter uppstår eller om du har frågor om din sedumvegetation,
ring Veg Tech AB för ytterligare råd och hjälp.

Lycka till med din sedumvegetation!
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